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Szanowni Państwo,
w mijającym roku miały miejsce ważne 

wydarzenia w Spółdzielni, o których należy 
wspomnieć podsumowując rok 2016. Nastą-
piły zmiany w składzie osobowym Zarządu 
oraz została wybrana nowa Rada Nadzorcza 
na kadencję trwającą od 2016 do 2019 roku.  
W tym miejscu serdecznie pozdrawiam  
i dziękuję osobom z poprzedniej Rady, które 
zakończyły ciekawy i zarazem owocny okres 
współpracy. Obecna Rada z równie dużym za-
pałem i zaangażowaniem podjęła pracę o czym 
piszemy w prezentowanym numerze „Przeło-
mowych Wieści”.

Pragnę Państwa zapewnić, że mimo tak 
istotnych zmian, konsekwentnie i z powodze-
niem odbywała się realizacja zaplanowanych 
zadań na 2016 rok, w tym realizacja uchwalo-
nego przez Radę Nadzorczą w listopadzie 2015 
roku planu remontów, corocznych przeglądów 
technicznych, wdrażania stacjonarnego syste-
mu odczytu wodomierzy, modernizacji placów 
zabaw, wymiany altan śmietnikowych, sku-
tecznego administrowania oraz konserwacji 
zasobów spółdzielczych. Dążąc do właściwego 
przepływu informacji oraz licząc się ze zda-
niem mieszkańców przeprowadzaliśmy liczne 
konsultacje społeczne, ankiety oraz zebrania 

związane z obecnymi i przyszłymi zadania-
mi do wykonania. Z satysfakcją stwierdzam, 
że miniony rok był okresem pełnym pracy  
i koniecznością zmierzenia się  z trudnymi jed-
nakże ciekawymi zagadnieniami, co dało nam 
nowe doświadczenia i optymistycznie patrzy-
my w przyszłość. 

Co przyniesie nadchodzący rok? 
Myślę, że będzie to dalszy rozwój Spół-

dzielni. Będziemy dążyć do podnoszenia ja-
kości naszych usług, utrzymywania zasobów 
w dobrym stanie technicznym i podejmowa-
nia nowych kierunków działalności. Stabilna 
kondycja finansowa Spółdzielni oraz zaanga-
żowanie jej pracowników stanowi pomyślną 
prognozę na Nowy Rok. Miejmy nadzieję, że  
nadchodzący rok będzie równie udany  jak rok 
2016, czego sobie i wszystkim Państwu życzę.

Kierowane do Państwa słowa chciałabym 
zakończyć apelem do członków Spółdzielni  
o większą aktywność i zaangażowanie w spra-
wy Spółdzielni. Proszę o liczniejszy udział 
w Walnych Zgromadzeniach, o kreatywną 
współpracę, ale również o serdeczność i wza-
jemny szacunek. 

Ze spółdzielczym pozdrowieniem :)
Prezes Zarządu
Izabela Krupa

NOWY ROK, NOWE MOŻLIWOŚCI!

Pogodnych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz 
sukcesów i pomyślności
w nadchodzącym 
Nowym Roku
życzy 
Rada Nadzorcza,
Zarząd 
i Pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej
"Przełom"
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W 51 numerze „Przełomowych Wie-
ści” wydanym w lipcu br poinformo-
waliśmy Państwa jak ukonstytuowała 
się  Rada Nadzorcza, wybrana przez 
Walne Zgromadzenie w dniu 14,15 i 
16 czerwca 2016 roku. Nowo wybrana 
Rada Nadzorcza  w listopadzie br od-
była swoje czwarte plenarne posiedze-
nie. Efektem pracy Rady w okresie od 
lipca do listopada br są podjęte uchwały 
w sprawie: ukonstytuowania się Rady 
Nadzorczej, nabycia udziału w nieru-
chomości gruntowej przy ulicy (Nad-
rzecznej 10,  Okrzei 25 i Wyszyńskiego 
25), uchwalenia regulaminu funduszu na 
remonty, uchwalenia regulaminu gospo-
darki fi nansowej Spółdzielni, zatwier-
dzenia planu na remonty i konserwację 
na rok 2017, wyboru podmiotu upraw-
nionego do badania sprawozdania fi -
nansowego Spółdzielni za 2016 rok, 
zatwierdzenia struktury organizacyjnej 
Spółdzielni, nabycia nieruchomości 
(podjęcia działań związanych z ewen-
tualnym nabyciem). W omawianym 
okresie Rada Nadzorcza opracowała i 
przyjęła plan pracy Rady na II półrocze 
2016 roku, oceniła realizację zadań rze-
czowo fi nansowych i windykacji opłat 
czynszowych za pierwsze półrocze, a 
następnie za trzy kwartały br., na dwóch 
posiedzeniach analizowano realizację 
planu remontów przyjętego na 2016 rok, 

przyjęto informację dotyczącą zużycia 
wody za okres od listopada 2015 roku 
do kwietnia 2016 roku, zapoznano się 
z  przebiegiem „Akcji Lato 2016” orga-
nizowanej w okresie wakacji w Klubie 
Osiedlowym „Przełom”, zapoznano się 
z wnioskami Zarządu do budżetu miasta 
na 2017 rok, przyjęto informację doty-
czącą rozliczenia zużycia energii cieplnej 
w sezonie grzewczym 2015/2016, a także 
informację dotyczącą stanu techniczne-
go spółdzielczych zasobów mieszkanio-
wych w oparciu o przeprowadzone prze-
glądy oraz  informację na temat przepro-
wadzonych przeglądów kominiarskich 
i gazowych. Na każdym posiedzeniu 
Rada Nadzorcza  zapoznawała się z in-
formacją o pracy Zarządu Spółdziel-
ni. Poza tym na wszystkie  posiedzenia  
Rady Nadzorczej wzywano mieszkań-
ców zalegających w opłatach eksplo-
atacyjnych za zajmowane lokale miesz-
kalne. Ogółem, na rozmowy w sprawie 
ustalenia warunków spłaty zadłużenia 
zaproszono 81 osób, czego efektem było 
spłacenie przez nich zaległości w kwocie 
118 079,56 zł tj. 48% całego zadłużenia. 
Ponadto Rada Nadzorcza rozpatrywała 
sprawy różne związane z bieżącą dzia-
łalnością Spółdzielni. Poniej podajemy 
Państwu wykaz dyżurów poniedział-
kowych członków Rady Nadzorczej 
na I półrocze 2017 roku. 

i nierówne płyty chodnikowe, parkingi 
(również z płyt betonowych) mają licz-
ne wyrwy i spękania. Teren tego odcinka 
ulicy zamieszkuje ok. 250 mieszkańców 
samych tylko budynków wielorodzin-
nych, którzy niejednokrotnie sygnali-
zowali w tym zakresie potrzebę popra-
wy warunków zamieszkiwania poprzez 
remont tej ulicy. Wartość zadania: ok. 
250.000 zł. Zadanie obecnie realizowane.
3. Zainstalowanie oświetlenia ul. Szcze-
cińskiej po południowej stronie  budyn-
ków przy ul. Szczecińskiej 12 i 14 (do 
ul.Słonecznej). Proponowana przebu-
dowa dróg i chodników ul. Szczecińskiej 
od ul. Toruńskiej w kierunku północnym 
i zachodnim wymaga również oświetlenia 
tego terenu. Zadanie to wymaga rozwią-
zań projektowych w powiązaniu z przebu-
dową dróg. Wartość zadania ok. 50 000zł. 
4. Remont drogi dojazdowej przy 
ul. Kopernika 2. Teren ten będący wła-
snością Miasta o nawierzchni grunto-
wej leży w bezpośrednim sąsiedztwie 
zasobów spółdzielczych przy budynku 
wielorodzinnym  Kopernika 4 i stanowi 
jedyną drogę dojazdową dla użytkow-
ników prywatnych garaży zlokalizowa-
nych na działce za budynkiem sklepu 
„Topaz” oraz do części socjalnej sklepu. 
W 2012 roku Spółdzielnia wykonała 
utwardzenie swojej działki wraz z ka-
nalizacją deszczową zbierającą wody 
opadowe z obydwu działek. Wysokie 
położenie działki miejskiej, oraz brak 
utwardzenia terenu powoduje, iż po 
większych opadach deszczu nieutwar-
dzona nawierzchnia jest rozjeżdżana 
przez parkujące tam pojazdy, a kanali-
zacja deszczowa usytuowana na terenie 
Spółdzielni zapychana jest osuwającą się 
ziemią. Realizacja tego zadania znacz-
nie poprawi korzystanie z tego ciągu 
pieszego oraz estetykę terenu. Przewi-
dywana wartość zadania: ok. 40.000 zł. 
5. Zainstalowanie monitoringu miej-
skiego przy ul. Topolowej na odcinku 
od ul. Parkowej do ul. Tuwima. Zasad-
ność wniosku wynika z faktu, iż Miejski 
Dom Kultury  na terenie przyległym 
do „Pałacu” często organizuje imprezy 
plenerowe cieszące się dużym zaintere-
sowaniem mieszkańców miasta, szcze-
gólnie młodzieży. Są to przeważnie kon-
certy muzyczne. Cześć powracających 
po tych imprezach w godzinach nocnych 
ulicą Topolową młodych ludzi dopusz-
cza się aktów wandalizmu na spółdziel-
czych osiedlach usytuowanych wzdłuż 

Wnioski do budżetu miasta na 2017 rok.

Z pracy Rady Nadzorczej

Przedstawiamy Państwu wnioski skiero-
wane do Burmistrza Miasta Mińsk Ma-
zowiecki o umieszczenie w budżecie na 
rok 2017 wymienionych zadań remonto-
wych, oraz o pozyskanie środków na dzia-
łalność społeczno - kulturalną prowa-
dzoną w Klubie Osiedlowym Spółdzielni.
1. Remont nawierzchni boiska wielo-
funkcyjnego na osiedlu „Targówka”. 
Przez ponad 10-letni okres intensyw-
nej eksploatacji nawierzchnia boisk 
uległa znacznej degradacji i wymaga 

generalnego remontu z kompleksową 
wymianą. Obecny stan techniczny nie 
zapewnia użytkownikom bezpieczne-
go korzystania z tego obiektu. Przewi-
dywana wartość robót: ok. 150.000 zł.
2. Remont  nawierzchni ulicy Szcze-
cińskiej, chodników i budowa miejsc 
parkingowych. Ulica Szczecińska  wraz 
z chodnikami na odcinku od ul. Toruń-
skiej w kierunku północnym jak również 
w kierunku zachodnim jest w złym stanie 
technicznym. Chodniki mają popękane 

Redakcja
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DATA IMIĘ I NAZWISKO DATA IMIĘ I NAZWISKO
09.01 Krzysztof ROGUSKI 03.04 Łukasz LIPIŃSKI
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20.03 Irena PILICH 19.06 Łukasz LIPIŃSKI
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Zwiększająca się ilość pojazdów w Polsce 
to nie tylko oznaka poprawiających się 
warunków życia Polaków i podniesienia 
statusu majątkowego, lecz głównie koja-
rzy się to przede wszystkim z utrudnie-
niem w sprawnym przemieszczaniu się 
poprzez tworzące się na drogach miast 
korki. Pojawiają się także problemy z 
parkowaniem samochodów w miejscach 
gdzie są duże skupiska ludzi m.in. cen-
tra handlowe, targowiska, urzędy czy 
placówki bankowe, oraz osiedla miesz-
kaniowe gdzie często ilość miejsc posto-
jowych jest niewystarczająca do zaspo-
kojenia potrzeb wszystkich posiadaczy 
pojazdów. Często bywa, że jedna rodzi-
na posiada dwa a nawet trzy samocho-
dy, natomiast w większości przypadków 
projekty budynków spółdzielczych oraz 
zagospodarowania terenu na etapie bu-
dowy nie przewidywały tak wysokiego 
poziomu zmotoryzowania wśród miesz-
kańców. W Mińsku Mazowieckim wyżej 
wymieniony problem jest szczególnie 
odczuwalny w dni targowe w kwadracie 
ulic: Topolowej, 11-go Listopada, Cheł-
mońskiego oraz Targowej stanowiących 
z czterech stron granice targowiska miej-
skiego. Niewystraczająca ilość miejsc 
w zatokach parkingowych stanowi dla 
kierowców motywację do zastawiania 
wewnętrznych parkingów osiedlowych 

w szczególności przy budynkach Topo-
lowa 37, 39, 41, 45 oraz Warszawska 111. 
Do niedawna utrudnienia występowa-
ły również na parkingu przy budynku 
Warszawska 103, jednak na wniosek 
mieszkańców, wjazd na parking został 
ograniczony poprzez montaż automa-
tycznego szlabanu. W chwili obecnej 
w tym rejonie problem został rozwiąza-
ny, a sami mieszkańcy są zadowoleni z 
poprawy możliwości pozostawienia swo-
jego samochodu w pobliżu miejsca za-
mieszkania. W celu wyeliminowania cią-
głego zastawiania miejsc postojowych na 
parkingu osiedlowym przy budynkach 
Topolowa 37, 39, 41, 45 oraz Warszaw-
ska 111 przez „obce” lub nieprawidłowo 
ustawione pojazdy w dniu 27.10.2011r. 
Zarząd Spółdzielni podjął Uchwałę 
w sprawie ustanowienia  na tym tere-
nie „strefy ruchu”. Na przedmiotowym 
terenie zostały ustawione znaki drogo-
we D-52 i D-53 oznaczające początek 
i koniec strefy ruchu wraz z pozostałymi 
znakami zgodnie z projektem organizacji 
ruchu. W praktyce oznacza to, że kierow-
ca zmuszony jest do przestrzegania prze-
pisów drogowych pod groźbą mandatów 
karnych wystawianych przez Policję 
czy Straż Miejską. Jak się okazuje sama 
„strefa ruchu” nie zawsze jest skuteczna i 
wystarczająca z uwagi na zbyt późne re-

akcje funkcjonariuszy. W związku z tym 
mieszkańcy wyżej wymienionych bu-
dynków w trakcie przeprowadzonej an-
kiety przez administrację, w przedmiocie 
wypowiedzenia się na temat zamknięcia 
osiedla poprzez montaż szlabanów, w 
zdecydowanej większości opowiedzieli 
się za wprowadzeniem tego typu ograni-
czenia. Zarząd Spółdzielni również pozy-
tywnie ustosunkował się do powyższego 
i w pierwszej połowie 2017 roku przy-
stąpimy do realizacji. Mamy nadzieję, 
że tego typu inicjatywa skutecznie wy-
eliminuje problem z brakiem miejsc 
postojowych. Mimo wszystko apeluje-
my do zmotoryzowanych mieszkańców 
o przestrzeganie zasad obowiązujących 
w „strefi e ruchu” tak by nie stwarzać 
sytuacji, w których konieczna będzie in-
terwencja Policji czy też Straży Miejskiej, 
oraz o zgłaszanie bezpośrednio do tych 
służb przypadków zachowań kierowców 
niezgodnych z obowiązującym oznako-
waniem. 

ulicy Topolowej. Koszty usunięcia szkód 
i naprawy majątku spółdzielczego po-
krywają mieszkańcy budynków, co nie 
jest prawidłowym zjawiskiem. Zamon-
towany monitoring w znacznym stopniu 
ograniczyłby dewastacje, a jednocześnie 
pomógłby w ustaleniu sprawców. Prze-
widywana wartość zadania: ok. 20.000 zł.
6. Wykup przez Miasto gruntu spół-
dzielczego stanowiącego część ul. Jana 
Łupińskiego. Zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzen-
nego część działki o nr ew. 2466/20 
będącej własnością Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Przełom” leży w pasie dro-
gowym ul. Jana Łupińskiego. Taki stan 
prawny naraża Spółdzielnię na ponosze-
nie kosztów z tytułu podatków od grun-
tów które od lat służą celom publicznym, 
co wymaga niezwłocznego uporządko-
wania. Spółdzielnia uzgadniając doku-
mentację techniczną dla realizacji zada-
nia miejskiego pn. „Budowa ul. Rodziny 
Łubieńskich”  warunkowała swą zgodę 
wykupem przez Miasto powyższego 
gruntu na potrzeby drogi publicznej. 
7. Wypoczynek dzieci w okresie ferii zi-

mowych i wakacji letnich. Spółdzielnia 
od 25 lat organizuje dla dzieci w okresie 
ferii zimowych i wakacji letnich zorga-
nizowany wypoczynek. W roku 2017 
opieką planujemy objąć około 100 dzie-
ci w wieku od 7 do 14 roku życia. War-
tość dofi nansowania to kwota 30.000 zł.
8. Dofi nansowanie imprez w Klu-
bie Osiedlowym. Spółdzielnia na 
bazie Klubu Osiedlowego od  kilku-
dziesięciu lat prowadzi działalność 
społeczno-kulturalną i wychowawczą. 
Po przeprowadzonej w 1999 roku mo-
dernizacji, Klub posiada 175m2 po-
wierzchni użytkowej, w tym 3 sale zaję-
ciowe wraz z zapleczem administracyj-
nym, socjalnym i sanitarnym. Etatowi 
pracownicy Spółdzielni, oraz instrukto-
rzy profesjonalnie prowadzą zajęcia dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia 
cieszą się dużym zainteresowaniem nie 
tylko członków Spółdzielni i ich rodzin, 
ale również bierze w nich udział wielu 
mieszkańców Mińska Mazowieckiego. 
Klub nasz w zasadzie pełni rolę Miej-
skiego Domu Kultury, gdyż jest otwar-
ty dla wszystkich chętnych, a podobnej 

miejskiej placówki w tym rejonie nie 
ma. Dofi nansowanie tej działalności ze 
strony Miasta pozwoliłoby na rozsze-
rzenie oferty dla mieszkańców. War-
tość dofi nasowania to kwota 10.000 zł.
9. Dofi nansowanie działalności sporto-
wej na boiskach Targówki. Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Przełom” zarządza obiek-
tem sportowym na osiedlu "Targówka". 
Z uwagi na brak środków nie możemy 
uzupełnić zużytego sprzętu sportowego i 
zakupu nagród, oraz pucharów i dyplo-
mów dla uczestników imprez sportowych 
organizowanych na w/w boiskach. War-
tość dofi nasowania to kwota 22.000 zł. 
   Spółdzielnia odprowadzając corocznie 
do budżetu miasta z tytułu podatków 
i opłat znaczną sumę, ok. 500.000 złotych, 
jako liczący się podmiot życia społeczne-
go i gospodarczego, w trosce o miesz-
kańców Spółdzielni, którzy stanowią 
ok. 25% ludności miasta, liczy na to, 
że Pan Burmistrz oraz Rada Miasta z nale-
żytą uwagą rozpatrzą powyższe wnioski, 
co znajdzie swój efekt końcowy w uchwa-
lonym budżecie miasta na rok 2017. 

Trudne sprawy ~ Parkowanie samochodów - odwieczny problem
Redakcja

Administracja
Napisz - Czekamy!

Zapraszamy do nadsyłania trudnych 
tematów wymagających szerszego wy-
jaśnienia. Wybrane odpowiedzi publi-
kowane będą na łamach naszej gazety. 
Korespondencję należy kierować na 
adres: redakcja@smprzelom.pl 

akcje funkcjonariuszy. W związku z tym 

Trudne sprawy ~ Parkowanie samochodów - odwieczny problem
Redakcja
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KLUB „PRZEŁOM” - realizacja działalności społeczno-kulturalnej
Działalność społeczno – kulturalna jako 
statutowa działalność naszej Spółdzielni 
oparta jest na bazie Klubu Osiedlowego 
funkcjonującego przy ul. Kopernika 5. 
Placówka prowadzi w sposób zorgani-
zowany zajęcia w stałych sekcjach. Mi-
łośnicy wielu dyscyplin sportu /tenisa 
stołowego, brydża sportowego, szachów 
i warcabów stupolowych/ znaleźli tu 
swoje miejsce i mogą pożytecznie oraz 
miło spędzić wolny czas. Spółdzielcy 
czynni zawodowo z reguły nie dyspo-
nują czasem, który mogliby poświęcić 
na uczestnictwo w zajęciach, natomiast 
pozytywnie odbierają organizowanie za-
jęć dla ich dzieci, które oprócz rozwoju 
swoich zainteresowań, bezpiecznie i cie-
kawie spędzają wolny czas. Dużym za-
interesowaniem cieszą się zajęcia sekcji 
plastycznej na których uczestnicy zapo-
znają się z różnymi formami rękodzie-
ła. Prace kółka plastycznego są ozdobą 
wnętrz naszego Klubu. Dla najmłodszej 
grupy wiekowej organizowane są zabawy 
ruchowe, zajęcia manualne i edukacyjne, 
konkursy i quizy, ćwiczenia pobudzające 
wyobraźnię i spostrzegawczość. W każdy 
piątek spotyka się w klubie grupa miło-
śników fantastyki, którą tworzą osoby 
w wieku od 12 do 30 lat zainteresowane 
grami: fabularnymi, strategicznymi oraz 
planszowymi. Spotkania te cieszą się 
dużą frekwencją. Bogaty program mamy 
do zaoferowania również w dni wolne 
od pracy - soboty. Wówczas swój „azyl” 
znajdują tu miłośnicy fotografi i, a także 
czonkowie sekcji modelarskiej "Sęp". W 
trakcie zajęć powstają kartonowe, plasti-

kowe i metalowe modele między innymi 
statków, samolotów. Bardziej zaawanso-
wani tworzą modele sytuacyjne na plan-
szach. Modelarze biorą udział w wysta-
wach krajowych i zagranicznych, skąd 

często wracają z wyróżnieniami. Zorga-
nizowana, po raz pierwszy, w 2015r. wy-
stawa modelarska spotkała się z ogrom-
nym zainteresowaniem. To wydarzenie 
na stałe wpisało się w harmonogram im-
prez klubowych. Kolejna wystawa zapla-
nowana jest w dniach 28 - 29.01.2017r. 
o czym piszemy w dalszej części wyda-
nia gazety. W soboty spotyka się także 
sekcja kulinarna, która przygotowuje 
różnorodne potrawy, a następnie od-
bywa się ich degustacja. Ponadto dzieci 
uczęszczające do Klubu mają możliwość 
korzystania z 5 stanowisk z dostępem 
do Internetu, oraz gier telewizyjnych. 
W ramach współpracy z „Uniwersy-
tetem Trzeciego Wieku”,  wielu senio-
rów uczestniczy w zajęciach nauki gry 
w brydża prowadzonej przez instruktora, 
kierownika Klubu Osiedlowego. W po-
mieszczeniach klubowych jest również 
miejsce dla Ogniska TKKF „Albatros”, 
z którym Spółdzielnia współpracuje 
od przeszło ćwierćwiecza przy organi-
zacji imprez sportowo-rekreacyjnych 

i turystycznych. Po kilku miesiącach 
przerwy ponownie rozpoczął działalność 
Klub Seniora. Seniorzy chętnie spotyka-
ją się w Klubie przy kawie czy herbacie, 
aby miło wspólnie spędzić wolny czas.
Często śpiewając i tańcząc przy akompa-
niamencie pianina i akordeonu tak jak to 
miało miejsce w Wieczór Andrzejkowy. 
Wiele z tych osób bierze również czynny 
udział w działających w Klubie sekcjach 
i kołach zainteresowań. Seniorzy chęt-
nie uczestniczą w zajęciach komputero-
wych, niektórzy z nich zaczynają od ob-
sługi komputera i dostepu do Internetu, 
a inni wykonują bardziej zaawansowane 
czynności. Dużym powodzeniem cieszą 
się różne zajęcia artystyczne. Praca po-
szczególnych kół i sekcji zainteresowań 
owocuje wspólnie organizowanymi im-

Redakcja

prezami okolicznościowymi, w trakcie 
których prezentowane są osiągnięcia 
członków poszczególnych sekcji. W cią-
gu roku odbywa się szereg konkursów 
plastycznych i fotografi cznych. Klub 
działa od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 1200-2000, a w soboty 1000-1800. 
Ponadto Spółdzielnia od wielu lat orga-
nizuje dla dzieci wypoczynek  w okresie 
ferii zimowych i wakacji letnich. Atrak-
cją tych półkolonii są wyjścia na basen 
oraz na lodowisko miejskie. Uczestnicy 

półkolonii biorą udział w wielu cieka-
wych zajęciach świetlicowych i teatral-
nych. Dzieci codziennie otrzymują go-
rący posiłek. Koszty organizacji wypo-
czynku letniego i zimowego pokrywane 
są z dotacji Miejskiej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych. Latem 
zajęcia przeprowadzane są w ramach 
dwutygodniowych turnusów, w których 
uczestniczy 60 dzieci. Dzieci w trakcie 
pieszych wycieczek poznają, zwiedzają 
miasto i okolice, oraz lokalne zabytki, 
odpoczywają aktywnie biorąc udział 
w zajęciach sportowo - rekreacyjnych. 
Czy warto inwestować w tego typu 
działania? Odpowiedź na tego typu 
pytanie wydaje się być jednoznaczna. 
Osiągnięcia młodzieży, powiększające 
się koła zainteresowań, nowo tworzące 
się sekcje i uśmiech na twarzach uczest-
ników udowadniają, że warto. Zaprasza-
my wszystkich chętnych do korzystania 
z oferty programowej Klubu Osiedlowe-
go, bo warto :)

Informujemy iż od dnia 01.10 br. nastąpiła zmiana godzin pracy 
w punkcie przyjęć interesantów na os. Targówka. 

Obecnie punkt ten czynny jest w Poniedziałki w godz. 13:30-17:00, 
oraz Czwartki w godz. 12:00-15:30. 

Za utrudnienia, przepraszamy

ZAPROSZENIE
Klub Osiedlowy "Przełom" 

przy ul. Kopernika 5 
serdecznie zaprasza 
na spektakl teatralny
 prezentowany przez 

STUDIO MAŁYCH 
FORM TEATRALNYCH 

z Krakowa 
pt. "Śpiąca Królewna" 

w piątek 9 grudnia 2016r. 
o godz. 1700 Wstęp wolny!!!
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Docieplenie ścian - renowacje elewacji: renowacja elewacji, remont da-
chu, remont kominów wraz z ociepleniem ścian piwnic w budynkach: 
1-go PLM 2, 2A, 4, 4A, opracowanie dokumentacji technicznej renowa-
cji elewacji budynków: Kopernika 16, 18 i Okrzei 14A
Roboty dekarskie: pokrycie dachu papą zgrzewalną wraz z obróbkami 
blacharskimi budynku Armii Ludowej 21, remont dachu z wymianą po-
krycia budynku Nadrzeczna 8
Wymiana stolarki okiennej: dofinansowanie do wymia-
ny okien we własnym zakresie, wymiana naświetli wiatrołapów  
/luksfery/ w budynkach: Toruńska 4 i 4A, Szczecińska 12 i 14, oraz 
Chełmońskiego 11, wymiana drzwi wejściowych w budynkach:  
11 Listopada 4 (klatka III, V) i Warszawska 163 (klatka III)
Remont balkonów: remont loggii z wymianą balustrad w budynku  
Topolowa 24
Malowanie klatek schodowych: remont klatek schodowych i piwnic  
w budynku Kopernika 4
Remont instalacji sanitarnych: opracowanie dokumentacji i wymiana 
poziomu kanalizacji sanitarnej w piwnicy wraz z przyłączami w budyn-
kach: Topolowa 1 i 41, Okrzei 20, Toruńska 4 i 4A, wymiana poziomu 
zimnej wody w piwnicy i pionów lokalowych w budynku Zamojska 10 
w Kałuszynie, wymiana pieca c.o. - Warszawska 163 (lokal usługowy)
Remont instalacji elektrycznych: opracowanie dokumentacji i wy-
miana instalacji elektrycznej z osprzętem na klatkach schodowych 
i w piwnicy wraz z instalacją odgromową w budynku Koperni-
ka 4, opracowanie dokumentacji na wymianę instalacji elektrycz-
nej klatek schodowych i w piwnicy w budynkach: Kopernika 1,  
Stanisławowska 1, Topolowa 35 i 41, Okrzei 20 i Wyszyńskiego 32/34, 
wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem na klatkach schodowych  
i w piwnicy w budynku Warszawska 103, wymiana instalacji odgromo-
wej budynku Warszawska 103, wykonanie oświetlenia terenu budyn-
ków: Okrzei 31, 33, 35, 37 i 39 oraz Wyszyńskiego 32/34, opracowanie 
dokumentacji i wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodo-
wych i oświetlenia terenu budynku 1-go Maja 95 w Kołbieli
Remont ciągów pieszo-jezdnych: remont dróg dojazdowych i chod-
ników przy budynkach: Warszawska 86, 88 i 90 oraz Kościuszki 2,  
remont chodnika wzdłuż rzeki przy budynkach: Nadrzeczna 6 i 12,  
remont chodnika i dróg dojazdowych przy budynkach: Nadrzeczna 8, 
10 i 12, opracowanie dokumentacji na drogę ppoż. z rzeczowym wy-
konaniem przy budynku Warszawska 103, zagospodarowanie terenu  
z wykonaniem chodników, parkingu i dróg ppoż. przy budynkach:  
Kopernika 1 i 3, oraz Stanisławowska 1, wykonanie miejsc parkingo-
wych przy budynkach: Toruńska 4 i 4A
Roboty różne: remont schodów zewnętrznych w budynku Kościuszki 
20 - I i III klatka schodowa, remont posadzek w 4 lokalach usługowych 
w budynku Warszawska 111

Roboty realizowane z odpisu na konserwację: malowanie klatek scho-
dowych i piwnic w budynkach: Sędomierska 6, Łupińskiego 1, 3, 5, 7 i 
9, malowanie stropów i ścian piwnic w budynkach: Topolowa 33 i 35 
oraz Nadrzeczna 6, likwidacja zewnętrznych obudów okien naświetli 
do piwnic w budynkach: Błonie 12 i 14, przebudowa balustrad w bu-
dynku Nadrzeczna 6, montaż otulin poziomów z.w. w piwnicy budyn-
ku Kopernika 7, bieżąca naprawa, usuwanie awarii, konserwacja m.in. 
instalacji wodno-kanalizacyjnych, c.o i węzłów cieplnych, instalacji 
elektrycznych, ogrodzeń placów zabaw i urządzeń zabawowych będą-
cych w administracji Spółdzielni

Plan remontów i konserwacji 
na rok 2017

Informujemy, że awarie 
w okresie 

Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku 
należy zgłaszać 

pod całodobowym 
numerem telefonu 

pogotowia 
konserwatorskiego: 

25 758 22 07

ul. Tadeusza Kościuszki 20 
05-300 Mińsk Mazowiecki 

tel. 25 758 50 11
zaprasza Wspólnoty

Mieszkaniowe
do skorzystania

z oferty:

przez wysoko wykwalifikowaną
i doświadczoną

kadrę ekonomiczną, prawną,
techniczą.

Szczegółowych informacji uzyskać można 
bezpośrednio od Zarządu SM "Przełom"

prowadzenia pełnej,
profesjonalnej obsługi

zarządzania
i administrowania
nieruchomościami

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej 

"Przełom"

OGŁASZAJ SIĘ U NAS!  
TO SIĘ OPŁACA!
Zapraszamy chętnych  

reklamodawców do współpracy 
i składania zamówień. 

Docieramy bezpośreDnio  
Do ponaD 4 000 lokali!

1 moduł /8,7 x 4,2cm/ 50zł
Ogłoszenia drobne  

członków Spółdzielni - GRATIS!. 
Szczegóły dostępne na  

stronie internetowej Spółdzielni
 www.smprzelom.pl  

pod nr telefonu 25 758 50 11 w.13 
oraz pod adresem 

e-mail: redakcja@smprzelom.pl Dział Techniczny



Numer 52, Str.6



Numer 52, Str.7

Kącik kulinarny
ROLADA BISZKOPTOWA

Składniki : 
6 jajek
6 łyżek gorącej wody
180g cukru
100g mąki
szczypta soli
Krem :
2 op. Śmietan-fi x
2 łyżki cukru pudru 
330 ml śmietany 30%
1 opakowanie serka mascarpone
Przygotowanie : 
Żółtka oddzielamy od białek, posypujemy cukrem i dajemy 
6 łyżek gorącej wody. Miksujemy na krem. Wsiewamy małymi 
porcjami mąkę, delikatnie mieszając łyżką. Białka ubijamy na 
sztywną pianę ze szczyptą soli i delikatnie mieszamy z ciastem. 
Całość wykładamy na dużą prostokątną blachę wyłożoną pa-
pierem do pieczenia i wyrównujemy powierzchnię za pomocą 
szpatułki. Pieczemy ok. 20 minut w temp. 180°C na środkowym 
poziomie piekarnika. Zaraz po upieczeniu przekładamy na de-
likatnie posypaną cukrem pudrem ściereczkę. Powierzchnię 
ciasta również delikatnie posypujemy cukrem pudrem i wraz ze 
ściereczką rolujemy ciasto. Odkładamy do przestudzenia.
Dodatkowo: galaretka wykonana wg przepisu na opakowaniu
Śmietanę ubić na sztywno, dodać serek oraz śmietan-fi x wy-
mieszany z cukrem pudrem.  Roladę rozwinąć ze ściereczki, 
nałożyć krem, udekorować pociętą na kawałki galaretką i po-
nownie zawinąć.     Smacznego!

Uśmiechnij się!!!
Bacę zaproszono w karnawale na bal 
przebierańców.
Pytają go znajomi, za co się przebrał.
- A za łoscypka
- A jak to, baco, za oscypka?
- A siadne se w kąciku i bede śmierdział.

-Kochanie, co byś powiedział, gdybyśmy 
wzięli ślub w Boże Narodzenie?
- Daj spokój, Maryśka! Po co mamy sobie 
psuć święta?

Fąfara puka do drzwi sąsiadki i pyta:
- Mogłabyś mi pożyczyć soli?
- Nie.
- A cukru?
- Nie!
- To może chociaż mąki?
- Nie!!
- A czy w ogóle jest coś, co mogłabyś mi 
pożyczyć?
- Tak. Mogę Ci pożyczyć wesołych świąt!

Jasio pisze list do świętego Mikołaja:
- "Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na 
zakończenie ferii świątecznych".

Święty Mikołaj pyta dzieci w szkole"
- Co chcecie dostać ode mnie na święta?
- Ja chcę lalkę Barbie - powiedziała Małgosia
- A ja chcę piłkę - powiedział Krzyś.
- A Ty Jasiu - pyta Mikołaj. Co chcesz?
-Chcę do toalety.
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ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ “PRZEŁOM” 
ogłasza kolejny przetarg na ustanowienie prawa odrębnej 

własności lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni:
lokal nr 13 przy ul.Topolowej 8  - p.u. 37m² /2 pokoje + kuchnia/, 
usytuowany na IV piętrze. Cena wywoławcza lokalu wynosi:
102.276,00zł. Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni 
/sala nr 6/ w dniu 27.12.2016r /wtorek/. Możliwe jest obejrze-
nie lokalu po uprzednim uzgodnieniu terminu z administracją 
Spółdzielni tel. 25 758 33 25 wew. 15 i 18

Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu oraz 
regulamin, dostepne są w dziale Członkowskim pok. nr 22 

tel. 25 758 50 11 wew. 26, oraz na stronie internetowej 
Spółdzielni: www.smprzelom.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” 
zaprasza do korzystania z sali konferencyjnej 
w Klubie Osiedlowym przy ulicy Kopernika 5.

POMIESZCZENIE MIESZCZĄCE DO 100 OSÓB 
spotkania, pokazy, konferencje, 
szkolenia, zebrania biznesowe

Pisma w sprawie wynajmu sali prosimy kierować do Zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” bezpośrednio do biura 

przy ul. Kościuszki 20, pokój 9, faksem pod nr tel. 25 758 50 11, 
lub mailem : sm@smprzelom.pl 

Dodatkowe informacje na temat można uzyskać 
pod numerem telefonu: 25 758 33 10

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” 
prowadzi nabór na stanowisko:

SPECJALISTA 
DS. SPOŁECZNO - KULTURALNYCH 

W KLUBIE OSIEDLOWYM „PRZEŁOM” 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 

na naszą stronę internetową: www.smprzelom.pl na której można 
zapoznać się z oczekiwaniami wobec kandydata. 

O G Ł O S Z E N I E
Sprzedam 3-pokojowe  mieszkanie w centrum miasta Mińsk 
Mazowiecki o powierzchni 60,3 m2 zlokalizowane  na pierw-
szym piętrze w bloku trzypiętrowym, w cichej zielonej okolicy w 
samym centrum miasta. Mieszkanie po generalnym remoncie, 
gotowe do zamieszkania, możliwość zostawienia całego wypo-
sażenia mieszkania. Możliwa zamiana za dopłatą na kawaler-
kę /parter, I piętro/ Więcej informacji pod nr tel.: 664 663 395 

III WYSTAWA I KONKURS 
MODELARSKI 

W MIŃSKU MAZOWIECKIM
28-29 stycznia 2017r.

Organizator:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przełom"

pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta 
Marcina Jakubowskiego

Miejsce:
Zespół Szkół Miejskich nr 1

Mińsk Mazowiecki ul. Kopernika 9
PROGRAM WYSTAWY: 
28.01.2017 (SOBOTA)
godz.1000-1800 wystawa, głosowanie
29.01.2017(NIEDZIELA)
godz.1000-1400 wystawa
godz.1400 zakończenie wystawy,rozdanie nagród
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni: www.smprzelom.pl


